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SILICONEN-GEVELIMPREGNERING 
 

• buiten 
• bescherming tegen slagregen en vuil 
• voorkomt vocht- en wateropname 
• kleurloos opdrogend 
• gebruiksklaar 
• waterdampdoorlatend 

 
 
Eigenschappen: 

• met Dry-Tec technologie 
• bescherming tegen slagregen en vuil 
• voorkomt vocht- en wateropname 
• kleurloos opdrogend 
• gebruiksklaar 
• waterdampdoorlatend 

 
Toepassingsgebied: 
Impregnering voor buiten voor het hydrofoberen van minerale geveloppervlakken. De Dry-Tec technologie zorgt 
ervoor dat vocht uit de gevels naar buiten komt, terwijl de afwerking wel extreem waterafstotend is en er dus geen 
vocht van buiten af in de gevels kan binnendringen. 
 
Ondergronden: 
Minerale ondergronden, bijv. metselwerk, natuursteen, beton, kalkzandsteen, zandsteen, mineraal pleisterwerk en 
baksteen. 
 
Drogen: 
Na ca. 12 uur kan er een tweede laag of een ander materiaal worden opgebracht. Lage temperaturen en een hoge 
luchtvochtigheid kunnen het droogproces vertragen. 
 
Verbruik: 
Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 15-20 m2 / 2,5 l.  

 
Gereedschap: 
Platte kwast of plafondborstel 
 
Voorbereiding: 
De ondergrond moet schoon, droog, vast en zuigend zijn.  
 
Verwerking: 
Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Maak het gereedschap voordat u begint, iets vochtig. Breng 
de SILICONEN-GEVELIMPREGNERING onverdund en gelijkmatig op. Zorg ervoor dat er nergens te veel 
materiaal achterblijft, omdat er dan glansplekken ontstaan. Zorg er verder voor dat het materiaal niet spat en 
behandel samenhangende oppervlakken zonder onderbrekingen. Behandel sterk zuigende ondergronden 2 x.  
 
Technische aanwijzingen: 
Niet geschikt voor geglazuurde klinkerstenen en vloeren. 
 
Reiniging van het gereedschap: 
Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.  
 
Bewaren: 
Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie de opdruk op de verpakking. 
 
 
 
 



Technische Merkblad 
 
 
Afvalverwerking: 
Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Deze verpakking is 
gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar. Verpakkingen met resten afgeven bij een verzamelpunt voor 
oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). 
 
Samenstelling: 
Bindmiddel (kunststofdispersie), water, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink).  
Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op 
verzoek verkrijgbaar. 
 
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). 
Dit product bevat max. 3 g/l VOC. 
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